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Aula 4:
Sistemas produtivos e as novas 
territorialidades a partir da criação 
dos PAE.



 Quando se fala em reforma agrária não pode-se perder
de vista a questão do território:
 (...) é preciso conjugar na análise da questão agrária o sentido

de território, que é muito mais amplo. (...) Falar de território
significa falar de modos de vida. O território é condição de
existência, de sobrevivência física para as populações que
compartilham da mesma origem e elaboram uma unidade. É
espaço de produção, de relação com a natureza (matas e
florestas, rios, animais), e um lugar também de simbologia,
incluindo o sentido sagrado da terra para várias populações
(ESTERCI; SCHWEICKARDT, 2010, p. 3).



Uma reforma agrária para a a 
Amazônia



 Com sua organização econômica distinta da empresa
capitalista, baseada na unidade familiar de produção e
consumo, sua autonomia relativa face à sociedade em
que se insere e sua capacidade de sobreviver a vários
sistemas e situações socioeconômicas;

Uma cultura fora da racionalidade capitalista



 O sistema de produção é baseado no trabalho familiar
e na economia de susbsistência com a comercialização
de excedentes;

 A dinâmica de produção obedece ao tempo da floresta
e aos ciclos de maré para a pesca e ao regime de
chuvas, para a produção agrícola.



O sistema de produção



 Conjugam extrativismo vegetal, com pesca artesal e
produção de artesanatos; bem como a produção de
plantas medicinais;

 É uma produção diversificada e que além do trabalho,
conta com o uso compartilhado dos recursos naturais.

 As principais culturas são mandioca, manejo de açaizal
nativo, criação de pequenos animas e piscicultura ou
em tanque rede ou em tanque escavado.



O sistema de produção



 Um dos principais produtos das ilhas no Pará é a
produção do açaí.



O sistema de produção

 Fotos de O Liberal e Agência Brasil.





 Um dos principais produtos das ilhas no Pará é a produção
do açaí e o principal produto de subsistência é a mandioca.



O sistema de produção no PAE Ilha 
Melgaço

 MARTINS et al, 2015.





 Uma iniciativa da comunidade, fomentada pelos grupos de
organização social e parcerias



Camarão sustentável no PAE Ilha das 
Cinzas em Gurupá



 Conjugam extrativismo vegetal, com pesca artesal e produção de
artesanatos; bem como a produção de de olerícolas e plantas
medicinais;





O sistema de produção
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 Algumas famílias
que estão fora de
Projetos de
Assentamento
passam a sofrer
violência por parte
de antigos patrões e
que os obriga a dar
metade do que
produzem.

A comoditização do açaí, porém, gera alguns 
problemas



 Permanecem grilando terras, mesmo dentro de PAE;

 Grandes projetos sendo implantados asseverando as
disputas socioambientais;

 Principais conflitos:

 Leilão de de 251.726,6 hectares, nos Municípios de Gurupá,
Anajás, Breves, Portel e Afuá pela empresa Trevo Ltda;

 Terminal portuário da Cargil em Abaetetuba.

Antigos patrões seguem ainda criando 
problemas



O orçamento da reforma agrária vem 
perdendo fôlego nos últimos anos

 SINDPFA, 2020.





Precisamos fazer uma luta constante para que cancele
esse leilão, porque não tem nenhuma lógica o governo
através da justiça do Paraná fazer um leilão em uma
área que existe moradores [e que é da União], então
existe moradores aqui e nós vamos fazer essa luta.

Heraldo, presidente do STTR de Gurupá, 2020.
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